
  
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 mei 2016 
 

  
 

 Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
P. van Zwanenburg 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
H.J. Scholten 
drs. B. Marinussen, secretaris a.i. 
 
Afwezig: 
mr. G.S. Stam 
 

  

 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0594156 - Openbare 
besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 24 mei 2016 
 

Meengs, 
Jacqueline  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

A.2. 0583913 - Jaarverslag 
commissie bezwaarschriften 
2013 tot en met 2015 

Djodikromo, 
Daisy  

Besloten is: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2013 

tot en met 2015 van de commissie 
bezwaarschriften 

2. de raadsbrief vast te stellen en deze aan de raad 
aan te bieden  

3. in te stemmen met het persbericht. 
 

A.3. 0558487 - 
Standplaatsenbeleid 2016 

Bongers, 
Lisette  

Besloten is het advies over te nemen en bijgaand 
"Standplaatsenbeleid Gemeente Hof van Twente 
2016" vast te stellen. 
 

A.4. 0592523 - Regio Twente, 
indienen vragen over de 
jaarstukken 2015 en de 
programmabegroting 2017 

Roosink, 
Henk  

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen over de voorlopige 

jaarstukken 2015 van de Regio Twente geen 
technische vragen te stellen 

2. de raad voor te stellen op de Programma-
begroting 2017 geen zienswijzen in te dienen en 
met de begroting in te stemmen  

3. in te stemmen met voorgestelde procedurele 
invulling van artikel 35 lid 3 WGR 

4. de meerkosten ten gevolge van indexering mee 
te nemen in de 1e Berap 2016 
 

B.1 0594363 - Stemming 
Uitwerkingsakkoord 
verhoogde Asielinstroom 
 

Hofsteede, 
Gerard  

Besloten is in te stemmen met het VNG 
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom 

C.1 0594273 - Raadsbrief 
onderzoeksrapport 
zeugenhouderij 
 

Nije Bijvank, 
Frans  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en te 
verzenden aan de raad 

 
 



       
       

 

D.1 0593518 - Koppelpilot 
Gijmink B 

Nijhuis, 
Joost  

Besloten is:  
1. in te stemmen met het bijgevoegde Plan van 

aanpak Pilot koppeling asbestbodemsanering – 
asbestdaken Gijmink B, concept 12 mei 2016-
versie 1.5; 

2. het raadsvoorstel vast te stellen en de dit aan de 
raad aan te bieden  

3. wethouder Scholten te machtigen een bestuurs-
overeenkomst passend binnen de voorwaarden 
van de pilot te ondertekenen mits de raad instemt 
met het raadsvoorstel. 

 

D.2. 0591308 - Resultaat en 
voortgang grafrechten-
adminstratie 
 

Vruwink, 
Johan  

Besloten is de raadsbrief vast te stellen en deze aan 
de raad te zenden. 

D.3. 0592004 - Jaarstukken Hof 
van Twente 2015 

Roosink, 
Henk  

Besloten is: 
1. het jaarverslag en de nog niet van een 

accountantsverklaring voorziene jaarrekening 
2015 ter bespreking aan de raad van 21 juni aan 
te bieden ter bespreking. 

2. de raad voor te stellen het positieve saldo van de 
jaarrekening ad € 1.757.155 als volgt te 
bestemmen: 
a. het subsidiebedrag van € 360.000 voor 

binnenstedelijke vernieuwing toe te voegen 
aan de reserve bovenwijkse voorzieningen ; 

b. het subsidiebedrag bermverharding van 
€ 160.000 toe te voegen aan de reserve 
onderhoud wegen; 

c. de niet bestede budgetten 2015 
(budgetoverhevelingen 2015-2016) ad 
€ 170.488 in 2016 beschikbaar te stellen; 

d. het restant van het rekeningresultaat van 
€ 1.066.667  toe te voegen aan de algemene 
reserve. 

 

D.4 0594126 - 1e bestuurs-
rapportage 2016 

Janssen, 
René  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. de eerste bestuursrapportage 2016 inclusief de 

autonome ontwikkelingen 2016-2020 vast te 
stellen 

2. de 2e wijziging van de programmabegroting 2016 
vast te stellen 

3. het positieve saldo van de autonome 
ontwikkelingen 2016 toe te voegen aan de 
Algemene reserve 

 
 

   
Vastgesteld d.d. 6 juni 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris a.i., de burgemeester, 
 
 
 
drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


